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SKOLEFESTEN
den 28. marts blev - som ventet -

en stor succes: Først den fint op
satte og dygtigt fremførte "gam

meldags" skolekomedie, og derefter

aftenens clou - Samba-indmarchen!!

Den var alle tiders! Vi vil sikkert
gentage den næste år. Måske vil vi

lade mange klasser optræde med for

skelligt i stedet for komedien. Men
den tid - den glæde!
Ved skolefesten afholdt 8.b kine

sisk lotteri til fordel for deres

lejrskole.

avis i ugen, før det hele løber af

stabelen. Men: Sig nu ikke nej,
hvis vi kommer og spørger om netop

din

hjælp! Vi arbejder for sam

me fælles, gode Sag: Børnenes

Følgende gevinster er endnu ikke

og

skolens trivsel!!!

afhentede:
Orange serie nr.

56 — tre lysesta
ger

AFGANGSPRØVERNE
nærmer sig! I tiden fra d. 4.-lo.

Blå serie

nr.

87 - en vase

Grå serie

nr.

*5 - en tekande

maj er der skriftlig afgangsprøve,

-

serie

nr.

69 - sportsokker

og så starter den mundtlige af

-

serie

nr.

129 - glasfigur

gangsprøve den 28. maj. Der er prøve

Gevinsterne kan fås på kontoret

hver dag indtil d. 2o. juni, og sidsti

mod aflevering af gevinst-bon'erne.

skoledag bliver d. 25. maj. Vi ønsker

afgangseleverne held og lykke. Resten

må de selv klare!

DET NYE SKOLEÅR
tegner sig efterhånden. Vi får ingen

klasse-sammenlægninger i år! Der vil
være 2 klasser på hvert trin lige fra

børnehaveklasserne og til lo. klasse.

Desforuden får vi en ny 4. læseklasse

MARKEDSDAGENE

og fortsætter med en 6. læseklasse.

Også vore 2 centerklasser beholder vi

er der skrevet meget om i dette
blad. Vi kalder på alle gode kræf

ter for at løse denne kæmpe-opgave!

Det betyder, at vi efter alt at dømme
kan beholde alle lærerne også i år og det er vi lykkelige for!

Der vil komme en særlig markeds

Fortsættes side 8

Vi ser og hører i avisen om, at det er skolen, der savner os skole
læger, så nu er det vist på tide at skrive til jer, at jeg også sav
ner skolen og jer.
Sikke noget vrøvl - tænker de fleste - vist savner han da ikke os ! !
Nej, selvfølgelig går jeg da ikke og savner hver enkelt af jer - men
jeg savner helt ærligt at komme på skolen på arbejde, at snakke med
elever og lærere, kort sagt at deltage mere i "skolens liv".

Som nogen af jer måske ved, strejker jeg ikke, d.v.s. det er ikke mig,
der har valgt at blive hjemme pa grund af utilfredshed. Jeg er sim
pelthen blevet lock-outet = lukket ude fra skolen af min arbejdsgiver,
nemlig Århus Kommune, jeg må ikke komme der, sålænge der er lønkon
flikter mellem min organisation og Kommunernes Landsforening.
Faktisk ved vi ikke, hvornår det ophører, eller om vi i det hele ta
get bliver ansat igen. Selvfølgelig håber jeg det, for hvis man synes
om sit arbejde, så vil man da gerne på arbejde igen. Noget andet er
så, at det jo kun er på mit arbejde, at jeg kan gøre nogen gavn for
jer.
Mange vil nu sige, at det går da godt uden skolelæge, vi har da sund
hedsplejersken og vores egen læge - ja heldigvis - for de gør da et
udmærket arbejde, hvis de bliver brugt rigtigt - eller bare brugt,
det er problemet.

Det er nemlig sådan, at sundhedsplejersken ikke er læge, og jeres egen læge ikke er på skolen eller kommer der"; sa det hikker altså al
ligevel med den lægelige funktion på skolen.
Vi håber, at alt vender sig til det gode igen, men jeg tror nok, jeg
kan sige, at hvis det går, som politikerne vil, så vil I komme til at
se mindre til skolelægen, for der skal være færre klasseundersøgelser
af alle i klassen, og en skolelæge vil få flere skoler at besøge,
hvorfor der bliver mindre tid til den enkelte skole.

Men lad os nu se, gode kræfter er igang, for at vi kan komme i arbej
de igen, det skulle blive rart, hvis vi kunne få et gensyn.
På forhåbentlig gensyn !!!
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NOGET OM UGE 19
I næste uge afvikles de aktiviteter, vi så længe har skrevet og
talt om. Udvalget opfordrer alle med tilknytning til Hundhøjsko
len om at slutte op om arrangementerne. Jo mere hver enkelt elev,

lærer og forældre deltager, jo mere får man selv og andre ud af
aktiviteterne. Hjælp os med at gøre forårsmarkedsdagene til de
glade dage i maj.

NOGET OM PROGRAM
Lærere og elever er i gang med aktiviteterne allerede torsdag
og fredag i skoletiden. Fredag eftermiddag og aften kan forældre,

elever og lærere sammen beundre resultaterne af vikingeaktiviteterne samt deltage i de andre arrangementer og traktementer, der

er i gang. Vi regner med at have et orkester til at spille ved
17-tiden. Dans, revy, sang og salg fra boder veksler til kl. 21.

Kl. 2o og fremefter er der sodavandsdiskotek i forhallen.
Lørdag morgen ved 9-tiden er der fælles morgenkaffebord i skole
gården, hvor også øvrige arrangementer er placeret. Vikingetræf,
tribune, tombola, grill, cafeteria, loppemarked ses kompasset
rundt, og inde er der revy og kabaret. - Informationen giver lø

bende optakt til løjerne. - Vi bliver ved til hen på eftermidda
gen, så læg vejen forbi og vær med kort eller langt.

Lørdag aften har vi besøg af det berømte og fantastisk velklin
gende jazzorkester
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AROSIA
der spiller for forhåbentlig udsolgt hus i Rundhøjhallen.
Årets oplevelse! ! !

Glæd jer og kom og vær med.

Få en invitation og køb billetter - nu - inden lo/$.

Søndag formiddag ryddes der op overalt.' Skolen skal bruges nor

malt igen fra mandag morgen.
Få et program for forårsmarkedet og mød op. Overskuddet af ud
foldelserne går ubeskåret til gavn og glæde for klasserne via

lærerrådet.

NOGET OM HJÆLPERE
Markedsudvalget har skriftligt og mundtligt bedt om hjælp til
afvikling af enkeltmomenter. Må vi herudover anmode om, at alle

spiller med og gerne laver lidt festligt ud af sig selv og sine
børn. Lad der blive anledninger nok til mindst lool smil i ti

men. Tag en blomst i håret og et flag med !!!

SMIL

HED

SKOLEN

Markedsudvalget

N.Cr.
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ÄDDIT
-ayt
NOGET

OM LOPPER TIL ÅRETS STØRSTE MINI-LOPPEMARKED

Styrelsen har nogle mandage holdt døren til cykelkælderen åben
for indlevering af gode sager til vort MINI-loppemarked. Nu skal
vi have lidt mere skub på for at blive færdige inden salget star

ter
lørdag den 12. maj kl. 9°°.

Derfor udvides åbningstiden med:

onsdag den 2

maj kl. 17-19

torsd. den 3
fredag den 4

maj kl. 17-19

lørdag den 5

maj kl. 17-19
maj kl. 10-12

mandag den 7
tirsd. den 8

maj kl. 17-19
maj kl. 17-19

Kom med de gode sager, I har gemt til os og vær medvirkende til,

at salget går strygende!
Se også LOPPEINDKALDELSE og PLAKATER.

NOGET OM SELVE MARKEDET
Addit-styrelsen bemander foruden cykelkælderen også diskotek
for de unge, grillstegning, skattejagt, ridetur, dans og lør

dagsbal med god hjælp fra indkaldte klasserådsrepræsentanter
og andre skolestøtter. Vi håber naturligt, at også vort bi

drag til det fælles overskud til klasserne bliver så stort
som muligt.

Se også under "Markeds-nyt" og i Programmet.
NB !•! !

Husk at

AROSIA

vil glæde os lørdag kl. 2o - ol.

LEJRSKOLE
er ønsket af mange klasser, der har

udfoldet store anstrengelser for at
sikre økonomien dertil.

Det største problem er vikardækningen.

Derfor har lærerrådet sammen med sko
lens ledelse og skolenævnet lavet en

liste over den rækkefølge, som klas

serne kan komme af sted på, hvis der
er vikartimer at tage af. Det ser lidt

skralt ud i øjeblikket, men vi håber
og beder til, at vi kan efterkomme al

le ønskerne. Det er jo da også kun
godt, at Addit-Hundhøj bliver brugt så

MERETE ZIMET
skolens ene faste vikar, har fået or

lov for at kunne rejse til Vest-afrike
i resten af skoleåret. De timer, som

hun skulle vikariere i, har skolen få

et overladt til vikardækning, som der

er brug for, og resten kan så bruges
til lejrskoleophold. Det skulle give
håb for de lejrskole-ønskende klasser!

meget som muligt!

Skolenævnet har påtaget sig at lave et par af de traditionelle mar

kedsforlystelser: Tombola og skydebod, og det skal også nok nå at
blive klart, selv om vi endnu mangler at få nogle detaljer på plads

M,an kan købe helt færdige tombola1 er, men vi vil søge at klare det
hele selv, så der ikke skal være fortjeneste til nogle helt fremme

de, før der bliver noget til gevinster.
Vi kan låne tromler o.s.v. fra FDB i Viby, og gevinsterne skaffer
vi ved at to-tre af nævnets medlemmer går i byen med den store teg

nebog og finder nogle sjove og/eller anvendelige ting. Selvfølgelig
skal vi gerne have et overskud, men vi vil først og fremmest sørge

for, at det bliver sjovt, og at folk bliver behandlet ordentligt.
Vi vil også sørge for at stable en rigtig skydebod på benene. Luft

geværerne kan vi låne samme sted som det øvrige materiel. Der sky

des efter skiver med hagl. Der bliver præmier til markedets bedste
skytter (voksne og børn).

Endelig laver vi nok et tavlebord med gevinst hver gang - specielt
for børn.
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Vi tror nok, at vi kan klare arbejdet v.hj.a. os selv, vore ægte

fæller, naboer og børn, men tilbud om hjælp modtages gerne (Elly
Petersen, I457I0 eller undertegnede, 141912). Vi skal også stille

nattevagt. Findes der nogen - gerne med en vovse af passende stør
relse - der gerne vil påtage sig opgaven?

Ejvind Post.

*********
Endnu et nævnsår er gået, og som før omtalt, har vi i nævnet be
sluttet årligt at tage de forskellige poster op til revision ud
fra den betragtning, at de tunge poster ikke med rimelighed kan
bestrides af samme person hele nævnsperioden.

Pr. 1/4 1984 præsenterer vi os derfor således:
Formand:
Elly Petersen
Næstform.: Ejvind Post
Sekretær:
Birgit Nedergaard.

Samtidig drøftedes nævnets økonomi. Trods den megen tale om be
tydningen af skole- hjemsamarbejdet, er nævnets rådighedsbeløb
reduceret betydeligt. Vi enedes om fortsat at prioritere arran
gementet omkring skolens første møde med nye elever og forældre
samt festligholdelsen ved skolens farvel til de store klasser.
Nævnets bidrag til klassearrangementer kan vi desværre ikke for
høje for øjeblikket.
Nu skal vi så i gang med forårets arbejde f.eks. planlægningen
af næste skoleår i form af fagfordeling og skemalægning. Mange
menneskers arbejde, mange møder og overvejelser vil ligge for
ud, før resultatet kan præsenteres for nævnet. Det er en kompli
ceret affære at få alle brikker til at falde i hak, så både ele
ver, lærere, læseplaner og lokaler bliver til en brugbar helhed.
Og når så alt er klaret, kan vi kun håbe på, at der ikke kommer
overraskelser i form af nye indgreb, som kan få det hele til at
vælte.
De seneste efterretninger om nedlæggelse af tre centerklasser
kan nok give grund til eftertanke. Børn med indlæringsvanskelig
heder bør have samme undervisningstilbud som de øvrige elever,
hvis de smukke ord om ligeret og ligestilling i samfundet skal
have mening. At amt og kommune er uenige om byrdefordelingen er
ingen nyhed, men man må nok sætte spørgsmålstegn ved en frem
gangsmåde, der på papiret gør børn med svære indlæringsvanske
ligheder til børn med lettere indlæringsvanskeligheder, blot for
at flytte en udgift fra den ene instans til den anden.

Nævnet får halvårligt en rapport om, hvorledes de enkelte klas
ser anvender de tilmålte dage til f.eks. konsultationer og fæl
lesarrangementer. Denne gang har vi samtidig fået oplyst, om
der findes klasseråd i klasserne, og vi kan glæde os over, at
der ud af 24 klasser er 17 med et råd.
Forårsmarkedet er så småt ved at finde sin form, og alt tegner
til et par festlige dage. Som før nævnt er her mulighed for at
se skolen fra en anderledes side, så er der tid, gentages op
fordringen til at komme og være med. Det kan være slidsomt, men
med garanti morsomt.

Elly Petersen.

